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AAPS INAUGURA  SUBSEDE NA BAIXADA SANTISTA

TODOS EM DEFESA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DA SABESPREVTODOS EM DEFESA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DA SABESPREV
Os sindicatos e associações que integram o Fórum de Entidades da Sabesp vêm 

desenvolvendo um intenso trabalho visando a busca de solução para equacionar o déficit 
atuarial do plano previdenciário. Desde 2002, os conselheiros eleitos exigem soluções para o 
déficit atuarial e a empresa, que em três oportunidades, utilizou o voto de qualidade para 
prejudicar os participantes, agora, pressionada pela Secretaria de Previdência Complementar – 
SPC, apresenta uma proposta que prevê a concessão de um “incentivo” para quem aderir ao 
novo modelo denominado Contribuição Definida (CD), em substituição ao atual modelo 
Benefício Definido (BD).

Conforme noticiamos no Sabespapo 116, essa pretensão da Sabesp implica em sérias 
consequências para os assistidos. Mesmo após diversas reuniões com a direção da empresa, 
com a secretária de Saneamento e Energia, Dilma Pena, e com o vice-governador, Alberto 
Goldman, não houve mudanças na proposta original da Sabesp. Nesse sentido, as entidades 
protocolaram na sede da Sabesp carta dirigida ao presidente da empresa, Gesner de Oliveira, 
cobrando uma posição definitiva para as reivindicações dos participantes ativos e assistidos. 

Diante da intransigência da Sabesp e do governo do Estado em solucionar um problema que 
foi criado pela empresa, o Fórum de Entidades está promovendo uma série de debates e 
manifestações. 

A  AAPS está apoiando essa luta e conclama a todos os aposentados e pensionistas suplementados a participar ativamente das 
mobilizações. 

Acompanhe as notícias publicadas em nosso site, via mala direta e através de comunicados distribuídos para aqueles que 
cadastraram seu e-mail.

Os associados da AAPS residentes na Baixada Santista já podem contar com a nova subsede inaugurada oficialmente 
no dia 16 de outubro, no evento de celebração dos 20 anos de fundação de nossa entidade realizado nas dependências da 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos. 

A coordenação da subsede está a cargo da nossa representante regional, Estela Rodrigues Peres, que nos 
próximos informativos estará divulgando as atividades e serviços a serem implantados no local. 

dos Santos 

AAPS INAUGURA  SUBSEDE NA BAIXADA SANTISTA

Endereço da Subsede da AAPS na Baixada Santista
Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Bairro do Boqueirão - Santos - CEP 11045-540 - Tel: (13) 3288-1162

Atendimento: de segunda a sexta - das 9h às 12h e 13h às 17h - com Raphaela Assunção.

4ª Olimpíada da AAPS - Participe! 
Colônia de Férias da Associação Sabesp - Bertioga

Mais detalhes na página 03.

06 de dezembro (domingo) - 12 horas
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos

Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Boqueirão - Santos
Club Homs 

Av. Paulista, 735.
Sócios e Cônjuges ou 1º Convidado: 

grátis + 1 kg de alimento
Demais Convidados: R$ 50,00 + 1 kg de alimento

Baixada SantistaCapital
FESTAS DE

CONFRATERNIZAÇÃO

18 de dezembro (sexta-feira) - 19 horas

Sócios e Cônjuges ou 1º Convidado: 
grátis + 1 kg de alimento

Demais Convidados: R$ 50,00 + 1 kg de alimento



A JUSTIÇA ELEITORAL QUER EVITAR FILAS NO DIA DA ELEIÇÃO
ELEIÇÕES 2010

 Desde o dia 17 de agosto o TRE/SP começou a remanejar eleitores de seções da Capital 
para evitar demora nas eleições de 2010, quando haverá votação para seis cargos (presi-
dente, governador e deputados estaduais e federais). 

O remanejamento vai acontecer nas seções com maior número de eleitores. O objetivo é 
redistribuir o eleitorado destas seções, dividindo-os entre as novas seções criadas para que o 
número de eleitores por seção seja menor, facilitando o fluxo no dia da eleição, e em conse-
quencia, o tempo de espera na fila para votar.

É bom conferir e verificar se você está na lista de eleitores a serem remanejados de seção 
eleitoral. Caso esteja, aproveite para fazer a mudança sem filas e ter mais opções de escolha. 
Basta comparecer ao cartório eleitoral de sua região levando o título eleitoral e um documento 
de identificação.

O prazo para o remanejamento dos eleitores que estiverem na lista vai até o dia 05 de 
maio de 2010. Mas, quem deixar para os últimos dias terá menos opções de escolha dentre os 
novos locais de votação disponíveis para o remanejamento.

TRE ESTÁ REMANEJANDO ELEITORES NA CAPITAL
 Faça a consulta e veja se o seu local de votação mudou!IMPORTANTE:

Para saber se está na lista consulte o site do TRE através 
do endereço eletrônico: http://www.tre-sp.gov.br/remaneja/index.html

Central de Atendimento ao Eleitor: (11) 2858-2100.

Lei proíbe a cobrança de depósitos antecipados por hospitais particulares 
 

Lei proíbe a cobrança de depósitos antecipados por hospitais particulares 
 Apesar da Lei de n° 3.359 de 07/01/02, publicada no Diário Oficial em 09/01/02, e que 

determina que fica proibida a exigência de depósito de qualquer natureza para possibilitar 
internação de doentes em situação de urgência e emergência, em hospitais da rede privada, 
além de exigir que os mesmos tem de dar possibilidade de acesso aos usuários e afixarem em 
local visível a presente lei, ainda ocorrem casos de abusos por falta de informação.

Como já como já publicamos em edições anteriores de nossa entidade com o objetivo de 
alertar nossos associados quanto aos seus direitos, caso seja comprovada a exigência do 
depósito, o hospital será obrigado a devolver em dobro o valor depositado ao responsável 
pela internação. 

Fique ligado! Esta lei está em vigor desde a data de sua publicação em janeiro de 
2002. Esteja consciente de seu direito e ajude a divulgar esta lei entre familiares e 
amigos! Não esqueça: em caso de urgência ou emergência ela garante pronto aten-
dimento sem depósito de qualquer natureza.

No dia 06/10/09, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, recebeu das mãos do presi-
dente da Câmara, deputado federal Michel Temer, despacho deferindo seus Requerimentos 
aos PL´s  Nº 3299/2008 (Extinção do Fator Previdenciário) e Nº 4434/2008 (Recomposição 
das Perdas do Valor dos Benefícios). 

Arnaldo solicitou o envio de ambas as propostas de projeto de lei para as Comissões em 
Requerimentos de sua autoria. 

A luta para levar os projetos até o Plenário para votação continua!

AVANÇO DOS PROJETOS DOS APOSENTADOS EM BRASÍLIA
 



ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E ESPORTIVAS

  Novembro

PROGRAME-SE!AGENDA

07 e 08

      
Sábado

e domingo

17
Terça-feira       

grátis

grátis

R$ 50,00

grátis

grátis grátis

Tarde da Pipoca
Filme: Fale com Ela

Pipoca e refrigerantes gratuitos 

Torneio de Tênis de Campo

Dia    
Sócios e
Cônjuges

Convidados  EventoHorário                                                  Local

Salão da sede da AAPS

Quadra da 13 de Maio, 1642

Bertioga
Colônia de Férias 

da Associação Sabesp

Sindicato dos 
Eletricitários de São Paulo

R. Thomas Gonzaga, 50
Liberdade 

21
Sábado       

Das 
19 às 

22 horas          

Das 
09 às 

16 horas          

24
Terça-feira      19 horas          

Videokê
Refrigerantes gratuitos

28 e 29
Sábado

e domingo      
10 horas          grátis grátis

 Quadra da Consolação
Churrasco de

Confraternização no dia 29

Torneio interno de
Futebol Society

Refrigerantes gratuitos 

09 horas          

Torneio Interno 
de Jogos de Salão

(Truco, Dama, Dominó e Buraco)

09
Segunda-feira

09 a 13
Segunda a
sexta-feira

a definir

06
     Domingo

18
Sexta-feira     

grátis 
+ 1 kilo

de alimento

R$ 50,00 
+ 1 kg

de alimento

Club Homs

Salão da sede da AAPS

Associação dos Engenheiros
e Arquitetos de Santos

12 horas          

19 horas          

Festa de Confraternização
da AAPS

     

14 a 18
Segunda a 
sexta-feira

Mais informações sobre preços e programação entrar em contato com a secretaria através do telefone: (11) 3289-8511.

  Dezembro

Dia    Convidados  EventoHorário                                                  Local
Sócios e
Cônjuges

      Caminhada no Parque
Lanche e condução gratuitos

SHOW ESPECIAL 
AAPS - 20 ANOS

com Moacyr Franco 

            4ª Olimpíada da AAPS
         

grátis grátis

07 e 08
Sábado

e domingo      
10 horas          grátis grátis

10 horas          

 
_
          

Salão da sede da AAPS grátis grátis

Bazar de Natal

Festa de Confraternização
da AAPS em Santos

     

R$ 20,00 _

_

4ª OLIMPÍADA  DA AAPS – BERTIOGA / SP

Atletismo - Futebol - Vôlei - Tênis
Natação - Bocha -  Ping Pong 

Snooker - Buraco - Dama - Dominó - Karaokê

Os participantes inscritos para uma das modalidades programadas terão direito 
a hospedagem gratuita na Colônia de Férias da Associação, incluindo coquetel de chegada, 

3 refeições diárias e churrasco de encerramento com música ao vivo. 
Transporte em  ônibus fretado com saída às 18h. do dia 09/11 e retorno para São Paulo no dia 13/11 às 10h.  

PARTICIPE!

4ª OLIMPÍADA  DA AAPS – BERTIOGA / SP

COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASSOCIAÇÃO SABESP
De 09 a 13 de novembro  

Inscrições
até 30/10

Taxa: 
R$ 20,00

Taxa: 
R$ 20,00

Salão da AAPS e Restaurante
Churrasco de

Confraternização no dia 29

16 horas          

R$ 50,00 
+ 1 kg

de alimento

grátis 
+ 1 kilo

de alimento

_



CONCURSO DE FOTOGRAFIA AAPS 
Tema: «Gente, horizonte e cotidiano»

CONCURSO DE FOTOGRAFIA AAPS

Antonio Martins (coordenador), Carlos Rolim Affonso, Sergio Simondi, Valdemar Venâncio, 
Pérsio Faulim de Menezes, Armando Silva Filho,

 José Luiz de Melo Pereira e José Roberto Guimarães de Almeida.

COMISSÃO DE FESTEJOS AAPS – 20 ANOS

REGULAMENTO

A Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp - AAPS - 
organiza o Concurso de Fotografia 2009 como parte dos eventos come-
morativos dos 20 anos de fundação de nossa entidade.

1. Concurso válido para todos os associados admitidos na AAPS até 
21 de junho de 2009, bem como seus dependentes legais;

2. Não poderão participar deste concurso diretores, conselheiros ou 
funcionários da AAPS;

3. Para participar do concurso os participantes deverão enviar uma única fotografia 
para a Sede da AAPS, até 20 de novembro de 2009, às 17 horas, indicando no verso da 
mesma: título (tema da foto), nome completo, idade, endereço, telefone e e-mail para 
contato;

4. As fotografias poderão ser coloridas ou em preto e branco, no formato 10 cm x 15 cm;

5. As fotografias serão avaliadas por júri especialmente designado pela Comissão de 
Festejos AAPS 20 Anos, considerando os aspectos: nitidez, foco, mensagem, objeto de 
registro, enquadramento e título;

6. A escolha das 3 (três) melhores fotografias será feita durante o mês de novembro, na 
Sede da AAPS, em data e horário a ser divulgados aos participantes inscritos;

7. A decisão da comissão julgadora é soberana, não cabendo questionamento ou 
recurso por parte dos participantes do Concurso; 

8. Da premiação. O 1º colocado receberá um prêmio no valor de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais); o 2º colocado no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e o 3º colocado no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);

9. Os vencedores receberão seu prêmio em evento especial constante da 
programação AAPS - 20 Anos na forma e em data a ser definida pela Comissão de 
Festejos;

10. 

11. A inscrição no Concurso de Fotografia da AAPS significa o aceite das normas e 
condições previstas neste regulamento.

Os participantes ficam desde já cientes de que a fotografia enviada não será 
devolvida e passará a fazer parte do acervo da AAPS, ficando a seu critério exclusivo a 
publicação das mesmas nas edições de seus informativos ou em seus materiais promo-
cionais;


